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MENSAGEM DIÁRIA DE SÃO JOSÉ, TRANSMITIDA NO CENTRO
PAYSANDU, URUGUAI, À VIDENTE IRMÃ LUCÍA DE JESÚS

MARIANO

DE

AURORA,

Para os tempos de transição, vocês deverão desenvolver a intuição e a sabedoria, virtudes que
atuam conjuntamente nas consciências.
A intuição e a sabedoria se desenvolvem a partir da união construída primeiro com a própria alma e
o próprio espírito e, depois, com Deus Criador.
Quando, por Lei, a voz da Hierarquia não puder se pronunciar de outra forma senão no mundo
interior, vocês deverão ter esse vínculo construído com a vida superior para escutar e compreender
corretamente as diretrizes que virão do Alto.
Os povos antigos, guiados pelos Patriarcas, viviam plenamente o que lhes digo. Os Patriarcas se
valiam de seu vínculo interior com Deus e, pela intuição e pela sabedoria, O escutavam.
É neste tempo atual, que para muitos é o princípio da construção de sua fortaleza interna, que vocês
devem começar a ser conscientes dessa necessidade.
Nós lhes pedimos tantas instâncias de oração para que aprendam a manter-se no estado orante todo
o tempo e para que, assim, possam fluir as indicações divinas nos momentos mais emergenciais,
porque, em tempos vindouros, a confusão na consciência humana será muito grande, e poucos
serão os verdadeiramente lúcidos de coração, mente e espírito. Por isso, tentamos formar o maior
número possível de soldados capazes de viver a paz, pela Graça de Deus, e de transmitir essa paz
ao mundo, quando for mais necessário.
Quando instruímos a humanidade, não estamos pensando na evolução de uns poucos para deixar
para trás os que não nos escutaram e que não darão passos na direção correta. Estamos aqui sobre a
Terra pelos mais ignorantes, pelos mais cegos, por aqueles que negarão a existência de Deus até o
momento em que verdadeiramente precisarem d'Ele para não se autodestruírem. Estamos formando
na humanidade os que sabem escutar, para que auxiliem outros e para que, assim, o Plano de Deus
possa se cumprir. Estamos construindo a hora do resgate espiritual deste planeta por meio dos
próprios membros da humanidade, que devem estar conscientes disso.
Sejam conscientes de que tudo o que recebem não é para vocês, porque o fato de serem partícipes
de Nossa Presença no mundo já deveria ser o suficiente para estar em outro ponto. Seguimos
aprofundando e instruindo todos para que se tornem verdadeiros instrumentos de Deus, e não
somente seres orantes.
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Sabendo que não vivem para si mesmos, senão para a concretização de um Plano Superior, que
cada um, desde já, comece a se esvaziar de si e ter a própria fortaleza consolidada na união com
Deus e não nas próprias destrezas, porque chegará o momento em que a mente se verá privada de
inteligência por desconhecer a solução para o que vive, e será apenas a intuição e a sabedoria,
frutos da união com Deus, o que os guiará.
Aquele que os instrui e os acompanha sempre,
São José Castíssimo

